
Chào mừng đến với bản Cập nhật pháp luật hàng tuần của BLawyers Vietnam, một bản  

cập nhật các tin tức pháp lý cho những ai quan tâm đến các chính sách và quy định  

của pháp luật mới nhất của Việt Nam 

Trong bản cập nhật tuần này, BLawyers Vietnam sẽ cung cấp đến bạn 03 nội dung sau 

đây: 

1. Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực hoạt động ngoại hối 

thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng nhà 

nước Việt Nam; 

2. Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm và quy định về bảo hiểm bắt 

buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; và 

3. Chuyên mục câu hỏi pháp lý thường gặp. 

z 

THÁNG 03/2022 

CÂP NHÂT 

PHÁP LUÂT 



THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY 

THẾ TRONG LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI THỰC 

HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA THUỘC PHẠM VI CHỨC 

NĂNG QUẢN LÝ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 
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Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định số 187/QĐ-NHNN đề 

ngày 22/02/2022 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, 

thay thế trong lĩnh vực hoạt động ngoại hối thực hiện tại bộ phận một cửa 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Quyết 

định có những nội dung chính sau: 

• Danh mục thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 121/2021/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng nhà 

nước bao gồm: 

 Thủ tục cấp Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác 

(đối với doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng); và 

 Thủ tục chuyển đổi Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại 

hối khác (đối với doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng). 

• Danh mục thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 121/2021/NĐ-CP 

được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước 

bao gồm: 

 Thủ tục cấp lại Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối 

khác (đối với doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng); 

 Thủ tục điều chỉnh Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối 

khác (đối với doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng); và  

 Thủ tục gia hạn Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối 

khác (đối với doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng). 

• Các thủ tục này được thay thế bằng thủ tục cấp lại/điều chỉnh/gia hạn Giấy 

phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác (đối với doanh 

nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng). 

• Quy định chi tiết nội dung cụ thể của các thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung và thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà 

nước. 
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Vào ngày 28/02/2022, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 14/2022/TT-BTC để sửa đổi, bổ sung 

hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm và quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ 

xe cơ giới. Những nội dung chính như sau: 

• Bổ sung hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm: 

Bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có thể thỏa thuận thay đổi thời hạn thanh toán phí bảo 

hiểm hoặc thỏa thuận nợ phí bảo hiểm mà không cần tài sản bảo đảm hoặc bảo lãnh thanh toán phí 

bảo hiểm khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: 

 Bên mua bảo hiểm hoặc doanh nghiệp bảo hiểm tại các địa phương áp dụng giãn cách xã hội theo 

quy định tại Chỉ thị số 15/CT-TTg, Chỉ thị số 16/CT-TTg hoặc các khu vực bị cách ly y tế, phong 

tỏa ổ dịch để kiểm soát dịch bệnh COVID-19 theo văn bản của cấp có thẩm quyền tại địa phương 

được xác định cấp độ dịch COVID-19 là nguy cơ rất cao, nguy cơ cao theo quy định tại Nghị 

quyết số 128/NQ-CP; và 

 Bên mua bảo hiểm phát sinh nghĩa vụ thanh toán phí bảo hiểm trong khoảng thời gian từ ngày 

01/01/2021 cho đến khi Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch COVID-19. Trong mọi trường 

hợp, thời hạn thanh toán phí bảo hiểm không vượt quá thời hạn bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm. 

• Sửa đổi, bổ sung quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới: 

Chủ xe cơ giới và doanh nghiệp bảo hiểm có thể thỏa thuận kéo dài thời hạn bảo hiểm tương ứng thời 

gian xe cơ giới không tham gia giao thông, không hoạt động do áp dụng các biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19 khi đáp ứng điều kiện sau đây: 

Chủ xe cơ giới tại các địa phương áp dụng giãn cách xã hội theo quy định tại Chỉ thị số 15/CT-TTg, 

Chỉ thị số 16/CT-TTg hoặc các khu vực bị cách ly y tế, phong tỏa ổ dịch để kiểm soát dịch bệnh 

COVID-19 theo văn bản của cấp có thẩm quyền hoặc địa phương được xác định cấp độ dịch COVID-

19 là nguy cơ rất cao, nguy cơ cao theo quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP trong khoảng thời gian 

từ ngày 01/01/2021 cho đến khi Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch COVID-19. 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HƯỚNG DẪN LUẬT KINH DOANH BẢO 

HIỂM VÀ QUY ĐỊNH VỀ BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM 

DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI 

CHUYÊN MỤC CÂU HỎI PHÁP LÝ THƯỜNG GẶP 

Câu hỏi: Thủ tục xin cấp Giấy phép lao động (“GPLĐ”) như thế nào? 

Trả lời: Người lao động nước ngoài (“NLĐNN”) khi đáp ứng các điều kiện làm việc tại Việt Nam thì 

phải xin cấp GPLĐ với trình tự thủ tục như sau: 

Bước 1: Người sử dụng lao động (“NSDLĐ”) xin chấp thuận nhu cầu sử dụng NLĐNN. Cụ thể, trước ít 

nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến làm việc của NLĐNN, NSDLĐ cần phải thực hiện báo cáo giải trình nhu 

cầu sử dụng NLĐNN tới Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Bước 2: Sau khi nhu cầu sử dụng lao động được chấp thuận, NSDLĐ nộp hồ sơ xin cấp GPLĐ tại cơ 

quan có thẩm quyền. Trước ít nhất 15 ngày, kể từ ngày NLĐNN dự kiến bắt đầu làm việc tại Việt Nam, 

NSDLĐ nộp hồ sơ cho Sở lao động thương binh và xã hội nơi NLĐNN dự kiến làm việc. 

http://www.blawyersvn.com/

